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Wees Voorgezeten

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste Tonzent-leden,

Jawel, we staan klaar om een
spetterende Jeugdveertlendaagse op
gang te fluiten. Mijn Inziens was een
J14D zelden zo gevarieerd als deze.
U  hebt onze oproepen zeker
ontvangen want om sterk uit te halen,
heb je natuurlijk ook wat volk nodig. Ik
hoop van ganser harte dat tegen de
tijd dat u dit boekje leest, u zich
geëngageerd heeft om mee te helpen
bij een van onze activiteiten. Ik hoop
natuurlijk niet dat Ik tegen die tijd
dood-zenuwachtig geworden ben
omdat we een tekort aan helpende
handjes hebben. Maar Ik heb
vertrouwen, vertrouwen In Tonzent als
Jeugdhuis en in haar leden, in u dus.
Zoals op den AVE, Algemene
Vergadering, ook duidelijk Is gezegd
zal het Inderdaad een zaak worden

om ledereen voldoende aan te

spreken. En geloof het of niet maar
dat Is precies wat Ik ook ga doen. Hou
u vast want naar verluid zal ik niet de

enige zijn... Op z'n plat Vlaams
durven ze wel eens zeggen: 'Kgan
doore van ouwe kop zaaaagen...!' U
bent bij deze voorbereid.
En eigenlijk, als puntje bij paaltje
komt moet u me gelijk geven want we
hebben Ieders hulp steenhard nodig...
Kom, en kijk gerust met me mee. Ik
loods je door deze krant en je zal
merken dat het WAAAUW is...

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij...

U weet het al maar toch ga ik het nog
eens opfrissen. Na de J14D reist
Tonzent af richting La Douce France,
alwaar het gaat verpozen tijdens een
welverdiende vakantie...

Vervolgens gaan we zoals de echte
atletlekers In de startblokken kruipen
om een nieuw werkjaar op de best
mogelijk wijze In te zetten. We zullen
dit doen op zaterdag 2 september
tijdens een heuse startdag. We gaan
heel veel leute maken en ook eens

serieus stilstaan bij de huidige
werkwijze en verantwoordelijken. Ben
je ook maar een klein beetje geboeid
door Tonzent, dan hoor je zeker
aanwezig te zijn op deze
startnamiddag. En of dat nog niet
alles Is. Je weet dat Tonzent geen
politieke stempel meedraagt, maar
dat wil niet zeggen dat we onze leden
niet de mogelijkheid aanbieden om er
eens bij stil te staan. Daar komen de
gemeenteraadsverkiezingen dus daar
Is het Tonzents-verklezingsdebat. We
hopen hierdoor dat onze leden en
andere geïnteresseerden met een
goed gespelsde achtergrond het
potlood In de hand kunnen nemen.
Maar dat Is allemaal

toekomstmuziek...

Nu Is het tijd voor de
Jeugdveertlendaagse. Alvast veel
leesplezier en hopelijk tot tijdens deze
veertien spetterende Tonzent-
dagen...

U nederige voorzitter, Kristof
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Reclame

DHL Aviatlon N.V.
woRUJwax expREss*
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J&jgd-14-daagse 2000

VWDAG 4 AVGVSVJS

officiële Opening
Officiële Opening.... Dat klinkt toch fantastisch mooi! Maar vrees niet,
we zouden je wel graag in stadskledij verwelkomen, maar de grand
chique is niet echt voor vanavond.
Wat dan wel, hoor ik u zeggen. Wel, in navolging van vorig jaar, willen
we iedereen de kans geven om eens stil te staan bij de komende
veertien dagen. We zullen dus een gezamelijke vooruitblik ondergaan.
Wat gaan jullie de komende veertien dagen voorgeschoteld krijgen? Je
komt het hier aiiemaal te weten.

En er is nog meer: de lancering van de nieuwe lidkaarten. Sta me toe je
bij deze al te verwittigen dat je vanaf dit jaar 150 bef zal betalen.
Vergeet niet dat je hiervoor maar liefst zes, van uitmuntende kwaliteit,
krentjes krijgt voorgeschoteld; korting hebt bij meerdere
Tonzentactiviteiten en ook enkele verzekeringsmatige voordelen die ik
u nu zal besparen wegens te saai voor publikatie...

Daarnaast zal er natuurlijk ook de grand finale zijn... Het best bewaarde
Tonzent geheim... In navolging van vorig jaar hebben we ervoor
geopteerd dat slechts twee, euh...drie, mensen de nieuwe Tonzent
T-shirts onder ogen hebben gekregen. We kunnen bijna een haute
couture-lijn van start gaan, en daarmee heb ik waarschijniijk ai een te
grote hint gegeven...

Have fun en we verwachten jullie in stadskledij rond 20u00 in Tonzent
om op feestelijke wijze deze Jeugdveertiendaagse te openen!!!!!
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Jeugd-14-daagse 2000

ZATERDAG 5 AiyCUSTiyS

Onfh^^lcl^g + Fuif
Naar aloude traditie starten we onze veertiendaagse met een
spetterende fuif. Een leuk muziekje, een fris glaasje en shake iike heil.
Nieuw in ons openingsweekend is weldegelijk de onthaaldag. Niet dat
deze een onbekende is voor jullie, maar ik meen toch wel te mogen
stellen dat jullie hem hier niet echt hadden verwacht. Maar ja, wat wil
je... Bestaat er in de Tonzentagenda een beter moment dan in de J14D
om serieus 'actieve' leden te werven? Ik denk het niet... Het is met

kilometers voorsprong het beste moment. Het moment waarop we de
zestien en zeventien-jarigen uit Kampenhout de mogelijkheid
aanbieden om eens achter de schermen, of hier misschien beter van
toepassing, muren, te komen kijken. Hoe draait, loopt, gaat alles zijn
gangetje in jeugdhuis Tonzent? Wij gaan in elk geval pogen om aan de
toekomstige vaandeldragers der Tonzent een onvergetelijke namiddag
mee te geven zodat we hun hoofdjes meerdere malen mogen
verwelkomen! We zullen ook met deze kadees alles in orde brengen
voor de fuif van 's avonds. Laat dit vooral geen belemmering wezen
voor u om mee een handje te komen helpen... We verwachten
iedereen die een handje wenst toe te steken rond de klok van 12u30.
De onthaaldag zal van start gaan om 13u30. Voor zij die liever de fuif
mee komen klaarzetten, ven/vachtten we ze om 16u30.

Don't hesitate, cooperate...

Hopelijk tot ergens al shakend of waggelend op
w het midden van de gladde Tonzentdansvloer...

TonzentZijde 6



Jeugd-14-daagse 2000

ZONDAG 6 AVGVSTVS

Jut^ssic Super Suncj^y

De eerste zondag van de maand, dat is de Jurassic Sunday:
hoogdag voor de Iets minder prille jeugd van Tonzent. Speciaal
voor de J14D wordt dit een SUPER Sunday. De gebruikelijke
warme maaltijd wordt voor deze gelegenheid namelijk opgepept tot
gastronomische proporties, gelardeerd met enkele korte
akoestische optredens.

Je hoeft niet in te schrijven. De dag zelf betaal je gewoon 200 fr.
voor de hele hap.

Hier heb je het Super Sundayprogramma:
17 uur (wees op tijd): aperitief
18.30 uur: voorgerecht
19.30 uur: hoofdgerecht
21.00 uur: dessert

Tussen de gangen door zijn er optredens van
Tonzentleden: Tin Foll, Blind Alley en
Architecten van de Toekomst. En als niet te

missen klapstuk opent Discobar Kosmos (uit
Diest) om 23 uur de dans, met mazout aan
voordeeiprijzenl

Fanny
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Jeugd 14 daagse 2000

AK
Fitnesscentrum te Kampenhout

B.V.li.A

Haachtsesteenweg 380 , 1910 Kampenhout

Tel: O! 6/65.15.58

Fitness

Aerobics

Kick-Aerobics

Sauna

Zonnebank

Massage
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Jmjgd 14 dac^se 2000

MAANDAG 7 AUGUSTiyS

MAANDAG 14 Al7Giy$Ti;$

KUISINSTUIF

Kijk, je weet op voorhand als wij ons hier beestig gaan amuseren dan
bestaat de kans wei eens dat er mest tot leven komt. Het is toch voor

niemand echt prettig om in ne mesthoop van jewelste te vertoeven. Dat we
zo'n mesthoop kunnen maken is al meerdere malen bewezen maar dat we
hem ook degelijk weten op te kuisen zou best nog een paar maal bewezen
mogen worden. Nu is het natuurlijk zaak om met zoveel mogelijk man ons
allen zo nuttig mogelijk te maken... Maar er zijn zovele dingen, van klein tot
groot, van plezant tot minder plezant, die uitgevoerd dienen te worden dat
zelfs een professionele kuisploeg nen dag nodig heeft om het kot proper te
krijgen. Ik wil u nu niet ontmoedigen want je weet ook, kuisen In Tonzent
gaat STEEDS gepaard met enkele opmerkelijke verrassingen.

Verrassing voor maandag 7 augustus: 'U zal niet alleen 2jn, u wordt
immers gehanteerd door de gekuiste hand zelve. En vergeet niet dat deze
gekuiste hand een zeer gekende gekuiste hand is...'

Verrassing voor maandag 14 augustus: 'Spiegeitje, spiegeitje aan de
wand, waar bevindt zich de mooiste Tonzentkant... Wie hem vinden zal,
mag mee met de prins op het witte paard, voor de rest blijft er enkel nog het
zwarte zwaard...ii'

Voor zij die het nog niet doorhadden, het gaat hier om kryptische
omschrijvingen omtrent mogelijke verrassingen tijdens de kuisinstuiven.
Schrob ze en vergeet vooral geen plezier te maken.

ledereen is welkom vanaf 13u45.

TonzentZijde 9



Jeugd 14 daagse 2000

DINSDAG 8 AUGiySTVS

5phngk^5ielen-4^g
Kris-Kros liep enkele jaren voor op de feiten, maar hier gaan we dan.

JUMP-JUMPilii!

Hou u goed vast want het zal niet
gewoon op en neer zijn... We
gaan voor attracties die gezien
mogen worden. Met wat geluk
prijkt binnen de Tonzent muren
een heuse ievensgrote kicker en
ergens zal ook (met een beetje
geluk) een Benji-run staan.
Kortom: genoeg om ons eens
goed te amuseren op de
springkastelen. We vragen slechts
een kleine vergoeding voor al dit
piezier...

Dus, hou je van gekke bokkensprongen, een echt kickermatchke en
een authentiekspringkasteleke, aarzel dan niet om ook op dinsdag 5
augustus vanaf een uur of 16.00 tot in de late uurtjes eens binnen te
springen, en dit bedoel ik dan zeer letterlijk...
In de namiddag kunnen je kleine broertjes en zusjes eens komen
speien. Vanaf 13.30 komt het "speelplein van Kampenhouf op bezoek
om wat hoogte te halen.

P.S. Een kleine waarschuwing, om het Tonzent-plafond en dak te
respecteren wil ik u vragen ook niet te hevig van de grond te gaan...

TonzenfZijde 10



Jeugd 14 daagse 2000

WOENSDAG 9 AUGUSTVS &

DONDERDAG 10 AiyGUSTVS

KUN5TTENTOON5TELLINC

Jawel, In deze J14D gaan we aan de kunstenaars onder ons ook eens
de kans geven om hun werk tentoon te stellen. Tonzent zal omgetoverd
worden tot een ware kunstgalerij. De namen der kunstenaars zullen
weldra bekend gemaakt worden en Ik kan u nu reeds vertellen dat het
best wel te pruimen valt (u zal al zeker een echte Priêls en Verspeurt
kunnen bezichtigen).
Natuurlijk hangen aan een kunsttentoonstelling ook enkele gevolgen
vast. Zo zullen we trachten om naast de pers ook de lokale prominenten
op bezoek te krijgen bij de opening van deze vernisage.
Wij zullen echter aan u, ware Tonzentleden, moeten vragen om
sigaretten, sigaren en andere nicotine- en rookverspreidende objecten
buiten te houden. U begrijpt mij immers als ik u zeg dat deze
kunstwerken niet onderhevig mogen staan aan rook. Tonzent zal dus
gedurende twee dagen een rookvrije ruimte zijn (hoor ik de niet-rokers
al juichen?). Misschien wel een leuke aangelegenheid om de sigaret
eens een keertje links te laten liggen...
Ja, U hebt me goed verstaan. Deze Tonzent-Art zal gedurende twee
dagen te bewonderen zijn. Op de eerste dag zal het dan ook werkelijk
gaan om een opening avant la lettre, de tweede dag richten we
voornamelijk naar u, Tonzentleden... We zullen ons uiterste best doen
om éénieder de mogelijkheid te bieden zelf eens een tekening, schilderij
of foto te laten maken...

Beslist komen kijken naar al dat fraalsllll

TonzentZiJde 11



Jeugd 14 daagse 2000

VRIJDAG 11 AVGVSTVS

VI5KWI5

Het is al een tijdje geleden maar hier komt er weer eentje, en wat voor
eentje...
Een ware viskwisll!

Verwacht u maar aan de meest hersenpijnigende vragen. Om u een
beetje in de stemming te brengen, zijn we bereid om u al eens de
verschillende categorieën voor te schotelen.

1  Muziek 6 Kunst

2  Sport 7 Actualiteit
3  Geschiedenis 8 Aardrijkskunde
4  20®'® eeuw 9 Literatuur
5  Media 10 Varia

Er zullen ook drie "doe-rondes" zijn. We hadden wel graag voor
maandag 7 augustus geweten of u deelneemt aan onze Tonzent-
millenium-editie-kwis. U kan zich schriftelijk inschrijven op de J14D-
valven of telefonisch, elke dag na 19.00 op nummer 016/65.04.61.
Groepjes bestaan maximum uit 4 deelnemers en het inschrijvingsgeld
bedraagt 400,- bef per ploeg. De kwis gaat onherroepelijk van start om
20u00 en we hopen dat u er bij bent, dus geef uw brains voorlopig nog
een beetje rust maar make sure dat ze wakker zijn op 11 augustus om
20.00 want dan begint de Viskwis...

TonzenfZiJde 12



Jeugd 14 daagse 2000

ZATERDAG 12 AWGiySTiyS
1^4: V» <

Ouclet^voncf:

RAFCÖPPENS

Vorig jaar Toneel op den Ouderavond, dit jaar terug een cabaretier.
En wat voor eentje!!
Raf Coppens was a! eens te gast in ons stuipje en komt met vee! plezier
in het hart nog eens terug.
Nu, om zo een ouderavond tot een waar succes te brengen heb je
natuurlijk niet alleen een cabaretier van formaat nodig, maar ook, en
hoe kan het ook anders, OUDERS!!!!!! En net op dat punt komt u in het
plaatje.
ü, nobel Tonzentlid, zal eens grondig aan de mama en de papa moeten
vragen of zij een keertje langs willen komen. Hey, zo krijgen zij ook
eens een beeld van dat stekkie waar zoon en dochter altijd uithangen.
Dus ga nu, terwijl u dit leest snel naar je ouders en dan zal ik ze alvast
even aan spreken... Allez, hup, vooruit, ga ze even halen.... Aaaah
daar zijn ze... Oké ik ben klaar...

Beste Ouders, jawel in JH Tonzent wordt ook aan u gedacht. We
organiseren speciaal voor u vanavond een uiterst gezeiiige avond.
Geef eens eerlijk toe, u zou toch ook wei eens wiiien zien waar je
kieine altijd uithangt. Kom gerust een kijkje nemenl We ontvangen
je vanaf 20u00 met open armen...

Oke, gasten, de rest is voor jullie... Make sure dat ze er zijn en verkoop
ze een kaart (150,- bef), want eerlijk gezegd zou ik graag je ouders ook
eens zien!!!

TonzentZijde 13



Jeugd 14 daagse 2000

ZONPAG13 AfGl/STUS

BRUNCH

We zijn in den helft, dus het ideale moment om onszelf eens
goed in de watten te leggen.
We gaan samen een overheerlijke Brunch in ons botten
kappen. Een licht muziekje en we zullen dus met onze voetjes
reeds zeer vroeg onder de tafel zitten. Op de achtergrond zal
enig live-muziksel te aanhoren zijn, samen met het gekouw van
je edele overbuur.
We vragen een minimale bijdrage die je kan terugvinden op de
J14D-valven. Het is immers onmogelijk om nu reeds de prijs te
zeggen als we nog niet eens weten wie er allemaal mee zal
aanschuiven... Dus als de hazewind inschrijven.
Dus pomp leeg die maag en kom ze in Tonzent des morgens
vanaif lOuOO volproppen met vanalles en nog wat...

SMAKKELIJK!

TonzentZijde 14



Redlame

Tel: 016/60 63 29

GSM: 0476/70 95 72

ANIMATIEGROEP

Tim Janssens

Oudestraat 10

3190 Boortmeerbeek

fax : 016/60 71 16

e-mail tjanssen@skynet.be

www.users.skynet.be/animatiedocus

PRONTI Kampenhout

Schoenen

Sportartikelen

Kleding

Mechelsesteenweg 89b
1910 Kampenhout
016/60.66.77

liciQffflocle

HOR*»
Yoor hem

en hoor

Van Ingelgom-Bautmons
Vettaxtp & herstelMng land-. 1uln-& bosnxxtNnes

r.lAiWifjAQ Ctsiolt.M
ili.\«l\r, dcxiüiopCNcl ̂ o^<i^H AispRAAk 8 / 20 u
\AOrNV<lAC, VAR 8 I! 1111 I 8 IJ

dowirwtv; van 8 u loi 20 i'
vriijdAti VAN 6 u 101 20 u
.'AU.IilJ.iVi VAN / ü 101 I 8 U

Mï l AlspBAAk

Balkenstraat 16

1910 Kampenhout

RKWAtuiar

Tel./RK:016/65 59 86

G.S.M. : 075/40 42 92

B.T.W. : B£732.042.4é9

Raug
AOROtKNAKV

KwkholtAAN 41a 1910 BLR<i 016/6 5 60 28

Renauit-Rauch- Rau- Agria
Husqvarna- BCS
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Jeugd-14-daagse 2000

PINSDAG15 AiyCWSTUS

M^fktrock

ledereen kent Marktrock en iedereen wil wel eens langs gaan In
Vlaams-Brabantse pracht en praal... Waarom dan niet met Tonzent
meegaan?; We spreken aan ons stulple om vandaaruit
gezamenlijk richting Leuven te gaan... Of dit per flets, auto of
vliegtuig gebeurt, zullen de medereizigers onder elkaar best
uitmaken.

Voor diegenen die op eigen krachten in Leuven geraken spreken we
om 15u00 en om 17u00 telkens aan "Fonske" (Fochplein) af.
Een leuke uitstap waar ledereen toch z'n zin moet kunnen doen.
leder heeft zijn smaak en zijn voorkeur, maar dat Tonzent er
gepasserd Is zal begot heel Leuven weten...

Let's rock...!

markt
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Jeugd-14-daagse 2000

WOENSDAG 16 AiyCWSTl/S

Meciidcidg

Internet maakt onze wereld tot een geweldig klein dorpje. En in
dat dorpje willen wij als Jeugdhuis prominent aanwezig zijn.
Daarom deze mediadag.

Internet zal er te besurfen zijn, naast playstation en ander
technologische speeltjes.

We gaan vandaag niet enkel spelen met de laatste nieuwe
technologieën, u zal namelijk ook kranten en tijdschriften van
de voorbije maand kunnen inlezen. Alsook rustig op uw gemak
TV kijken zal mogelijk zijn.

Amusez-vousl!

TonzentZijde 17



Jeugd-14-daagse 2000

DONPERPAG17 AUGUSTiyS

P^gje Zee!

Wandelen, liggen, voetballen, kwallen ingraven,
zandkastelen bouwen, frisbieën kortom alles wat ge
wilt doen mag je doen.
Welke badplaats we precies zullen aandoen is voorlopig
nog onzeker. Het uur van vertrek, inschrijvingen en nog
andere praktische informatie vind je aan de J-14-D-
panelen.

TonzentZiJde 18



Jeugd- 14-daagse 2000

VRIJDAG 18 AVGiySTl/S

At-chiiecten V^n Pe Toekomst

Na jaren het talent elders gezocht te hebben wordt het
misschien wel eens tijd om ook eigen talent een plaats op het
J14D-podium geven.
En wat voor talent: het beste van Polka Galop, de Daders en
Fluxus verzameld onder de naam Architecten van de

Toekomst.

Na hun Tournee met Guy Swinnen en Dranouter en MarktRock
platgespeeld te hebben zijn ze nu, met een gedeeltelijk nieuw
repertoire, helemaal klaar voor Tonzent.

Niet te missen, zeker niet voor 50,- ballen.

SI

TonzentZijde 19



Jeugd-14-daagse 2000

ZATERDAG 19 AiyCUSTiyS

Openluchifuif

En daar is ze dan! Het hing al enige tijd in de lucht, en dan is nu
eindelijk het moment daar.

Naast je favoriete jeugdhuis zal op de parking een heuse openluchtfuif
plaats vinden. De parking zal omgetoverd worden tot "the place to be".
U zal hem niet meer herkennen want het zal er flitsend uitzien. Niet
enkel het oog zal verwend worden, maar natuurlijk ook het oor, the
body, mond. Hoe dit laatste zal gebeuren vult u maar zelf in.
We zien het groots en hopen natuurlijk ook op jouw komst, want wat is
nu zo'n fuif zonder u?

Kaarten zijn te verkrijgen voor 150,-bef. U mag erin rond 20.30u en
hopen dat u met onze eerste (en hopelijk niet laatste) openluchtfuif het
ongelooflijk hard naar uw zin krijgt.

TonzentZiJde 20



Jeugd-14-daagse 2000

ZONDAG 20 AOGOSTiyS

Ffet met Licht

Altijd handig natuurlijk, een klare kijk op je eigen bord. Misschien
eten we wel glimwormsaté's met lichtgevende bananen. Misschien
wordt het een zesgangenmenu om duimen en dikke tenen af te
likken. U vraagt, wij draaien het in de pot.

Geef uw wensen alvast te kennen aan Thalie, KristIO of Zaike
(oftewel Nathalie C, Krista VS en Elke A).

Meer details volgen ongetwijfeld nog aan de valven of de
welbekende J-14-D-panelen. Kan jij weerstaan aan wat je zo klaar
en duidelijk, en aan democratische prijzen wordt voorgesteld? Wij
alleszins nieti

Tank'Elza
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Reclame

Bank & Verzekering

We hebben het voor u.
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Heppi Beurtdeei

Verjaardagskalender

'k Wensche u dan, op dit papier,
als ge koud hebt, stove en vier,

om u bij te warmen;
hebt ge honger, kaas en brood

wensche ik u, 't zij kleen of groot,
rijke liên en armen.

Hebt ge dorst ik wensche u nat.
Bier of wijn; en zijt ge zat,

'k wensche u weêrom nuchter;
'k wensche u, wordt uw hoofd confuus,

of is 't donker in uw huis,
licht in uwen luchter.

Guido Gczcllc

Augustus

1. Nils Michiels

4. Katricn Rommens

Marjan Ververs

5. Dieter Vanhoof

7. Sem Verheyen
Wesley Verheyen

8. Marijke Van Bulck

9. Stefaan Croon

13. Peter Daems

14. Vanessa Bortoiin

20. Griet Hasevoets

24. Davy Vanermen

27. Steven De Heyn
Glenn Poedt

28. Géraldine Chapelle
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Jeugd-14-daagse 2000

Agenda

Jeugd-14-Daagse

woen

Jeugdhui^OnZCnt
Hutstraat 22

1910 Kampenhout

iffidële opening

fW Onthaaldag.5!f8
Fuif

urassic Super Sunday

Spring-kastelen-
tderdaci

Kunsttentoonstelling

Mega-QuiZ'

Rock

e aan zee

MediaDag

^9tF^Eecten van de Toekomst

i!#/

aaJÜLai mmtÊhULtmm
MMUMtU» •

KBCi rmiAvUHkmN.V.
Fret met licht
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